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  الّسند:
ي ــ الثانية عشرــ الساعة تدق           ي  بيته, الدكتور  ي هذه  ، الغد  جتماعايكتب خطابًا ليلقيه 

و ترتعد من  ،بجوار فراش ابنته الحامل ال كانت تصرخ من ٔالالم يجلسأحد الفقراء  اللحظات كان
رد، و  ىسالت دموعها قد ال ي الثامنة عشرة من  ابنتهبؤس ؤالالم. ال ا منخدها سطور  كاتبة ع

ا،  موعدالليلة  و تركها حاماًل، و مات زوجها  ،عمرال رين من املوت. وإذا بزو  يوالد ى قيد ش جته ع
َنِسيت أن الدكتور «تقول له: 

َ
قلبه  فربما رقَّ  ،يعالج الفقراء مجاًنا؟ اذهب إليه واطرق بابه خالد… أ

ففتح له  ،طرق البابقصد دار الدكتور و خرج الرجل من دون تردد و » وأنقذ ابنتنا من مخالب املوت.
  ماذا تريد؟من أنت ؟ و خادم وسأله: 

 أجاب الرجل: ابن تموت وأريد أن أحادث الدكتور وبسرعة.
يَّ أن ال أجيب سائاًل  . ه ع ا، وقد نبَّ  الخادم : الدكتور مشغول جدًّ

ر خافق القلب يفكر فأجاب الرجل ولكن ابن تموت, فأقفل الباب  ي حل ي وجهه, رجع الفق
: " حسنة يا مد يده وأخذ يقول  ي طالبا املساعدة"مد يدسأ ها،جل سأفعلأنفسه : " ي , قال ملصيبته

ي كل  ره املارة وفشل   ويقول له : ما هذا العمل يا أمامه, وإذا بشرطي يمر محاوالتهسيدي " فان
ى مركز قبيح الوجه ي إ   . وهناك ق ليلة كاملة.شرطةال, تعال م

له, بعد أن أطلق سراحه ى م ر إ ي الصباح عاد الفق دخل بيته ،عاليًا وإذا به يسمع صراخًا  ،و
ا ال فارقت الحياة. ى ابن   فوجد زوجته تبكي وتصرخ ع

ا السادة, إن الطب نبع يسقى منه الفقراء    ،اً مجاني تلك اللحظة كان الطبيب يلقي خطابه قائاًل " أ
ي نفسه  َ (َيا :سبحان هللا القائل   ،لو عالج الطبيب ابن ملا ماتت:انفطر قلب ٔالاب وقال  ُّ

َ
ِذ  اأ يَن الَّ

م قتلوا قلب الرجل الحالم بإنقا  آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن)   .ذ ابنته الحاملأال يعلمون أ
  
  
  
  

  تيمور ( بتصرف  )كتاب سنابل من ٔالادب السامي ملحمود 
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  ن )06البناء الفكري :( 
ـــــــــــــــــــــ ــ هات عنوانا مناسبا للسند.1 ــــــــــــــــ ـــــــــــــ   ن 01ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ صنف الشخصيات الرئيسية والثانوية من خالل النص؟2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ن 01ـــــــــــــــــــ
ن السبب والنتيجة:3 ـــــــــــــــــــــ ــ صل بسهم  ب ــــــــــــــــــــ   ن02   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بنة ترتجف من شدة ٔالالم                                      أقفل الباب بوجههالا 
  قبض عليه الشرطي           يطلب املساعدة ألبنته                                ٔالاب 

  فارقت الحياة                 ابن تموت وأريد أن أحادث الطبيب                 
  الطبيب مشغول        شارع                                              تسول الرجل بال

ى  4 ِذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن):_ قال هللا تعا ا الَّ َ ُّ
َ
ـــــــــــــــــــ  (َيا أ ـــــــــــــــ  ن 01ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى من من شخصيات القصة تنطبق هذه ٓالاية الكريمة ؟علل إجابتك .    ع
ـــــــــــــــــــــــ  هات مرادف الكلمات التالية. 5 ـــــــــــــــــــ   .ره _ نب  نا                   ن 01   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن ) 02البناء الف :( 
ن نوعه .1 ـــــــــــــــــــ ــ استخرج من النص جناسا  وب ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ن 01ـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ى منه الفقراءَق ُيْس ــحدد نوع الصورة البيانية مع الشرح (نبع 2   ن 01ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن)04:(البناء اللغوي 
ي السند .1 ــــــــــــــــــــ ــ أعرب ما فوق الخط  ــــــــــــــــــــ   ن01،5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ استخرج من النص : 2 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ن 02،5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مختوم بتاء التأنيث  اسم مكان  اسم منسوب إ اسم زمان جملة شرطية  منادى
 

  ن)08ية ٕالادماجية:(الوضع
  السياق:

ا الذين امنوا لم تقولون ما ال تفعلون  ى   ( يا أ ر وأثر فيك خاصة عندما ردد   قوله تعا )   راقبت ٔالاب الفق
ي الحضور  مستنكرا ما حدث  ر الصوت من يده ورحت تخطب  داعيا  فتوجهت نحو ذلك  الطبيب أخذت مك

ى التعاون ومساعدة الفقرا   ء الناس إ
  التعليمة:

ى ضوء ما سبق اكتب  ميشهم للفقراء أسطر تعاتب الطبيب  عشرة من  خطبة ع ى  والناس ع
م موظفا الاستعارة والتشبيه جملة  وتنصحهم بتقديم يد املساعدة للمحتاج ح تنتشر املحبة بي

  شرطية وأسلوب استفهام
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 التقدير   المؤشراتالوضعيات 
أفهم
  النص

  
  

   ناسب للنص   العنوان الم_  1
  مأساة الفقير _ معاناة الفقراء _ الطبيب المخادع 

  تصنيف الشخصيات  _  2    
  الشخصيات الرئيسية  األب _ البنت _ الطبيب _ األم 
  الشخصيات الثانوية _  الخادم _ المارة _ الشرطي 

   صل بسھم  بين السبب والنتيجة: _  3    
  فارقت الحياة ـــــــــــــــــــــــاالبنة ترتجف من شدة األلم 
  وجھه اقفل الباب ب    ـــــــــــــــــــــــته  األب يطلب المساعدة ألبن

  غولالطبيب مش ـــــــــــــــــــــــ ابنتي تموت وأريد أن أحادث الطبيب
                         لرجلاقبض الشرطي على  ـــــــــــــــــــــــتسول الرجل بالشارع           

َھا الَِّذيَن آَمُنوا لَِم َتقُ قال هللا تعالى : – 4        َعلُوَن) َتفْ اَل ولُوَن َما (َيا أَيُّ
  تنطبق اآلية على الطبيب بك 

  _ أضداد الكلمات من النص  5 
  مرادفھا   الكلمة 
  انتھره 
  _ نبه  

   زجره _ أغضبه 
    _ حذره أمر 

  ن01
  
  

  ن 01،5
  
  
  

  ن02
  
  

  ن0،5
  
  

  ن 01
  

البناء
    الف 

  ا نوعھ  الجناس ا
   ناقص  الحالم الحامل 

  
  انوعھ  الصورة البيانية 

    ى منه الفقراءُيْسَق نبع 
    استعارة مكنية 

  ن01
  
  
  
  

  ن01
البناء

  اللغوي 
  

  اعرابھا  الكلمة 
  عاليا 

  أيھا
   منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاھرة على آخره نعت

  محل نصب والھاء للتنبيهمنادى مبني على الضم في 
  النحوية للجمل الواقعة بين قوسين في السند :  الوظيفة _ 2

م الى مختوم   منادى
  بتاء تأنيت

   جملة شؤطية   اسم مكان  اسم زمان

لو عالج الطبيب ابنتي لما   منزل   موعد  شرطي سيدي  _ أيھا 
    ماتت

  
  ن 01،5

  
  

 ن02،5

الوضعية 
  ٕالادماجية

  
 التقديرا  ت المؤشرا المعايير 

ءم
مال
ال

ة
  

  من عشرة أسطر خطبة كتابة 

 معاتبة الطبيب والناس على تھيش الفقرا_ 

    الحث على مساعدة الفقير _ 

  ن1
  
02  

  _ تشبيه _ استعارة النداء _ أسلوب استفھام     االنسجام
  ن1
  ن1

  1.5  سالمة اللغة من جھة النحو والصرف واإلمالء  اللغة

    1.5  من خارج المقرر المدروستوظيف الشواھد   اإلبداع
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